
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Sida:

Tekniska nämnden 2019-01-22 1(17) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  
tisdagen den 22 januari 2019 klockan 14.15-17.00. 
 

Beslutande Jerry Karlsson (L), ordförande 
Maritha Bengtsson (KD) 
Johanna Malmborg (C) 
Besim Matoshi (S) 
Claes Nord (SD) 
 

Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 
Elisabeth Wigert, sekreterare 
Linda Viskic, tekniska kontoret 
Hans Göransson, tekniska kontoret §10 
Teo Magnusson Bejving, tekniska kontoret, §11-12 
Ken Frick (L), ej tjänstgörande ersättare  
Allan Ragnarsson(M), ej tjänstgörande ersättare 
Jörgen Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Stig Svensson (SD), ej tjänstgörande ersättare 
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Anmälningsärenden 
 
Tekniska nämndens beslut 
Inte behandla något anmälningsärende vid detta sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens ledamöter ges tillfälle att under varje sammanträde 
anmäla ett ärende som berör nämndens verksamhet. Ärendet besvaras sedan 
vid kommande sammanträde.  
 
Förslag under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska nämnden inte behandlar något 
anmälningsärende vid detta sammanträde efter att ingen ledamot anmält 
någon fråga denna gång. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att inte behandla 
något ärende, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Sammanträdesplan för teknisk nämnd 2019 
 
Tekniska nämndens beslut 
Fastställa tekniska nämndens föreslagna sammanträdesplan med tillägget att 
sammanträdet i maj ska var en heldag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottets sammanträden planerades årsvis främst utifrån 
kommunens budget- och bokslutsarbete. Kommunledningskontoret 
efterfrågar traditionellt nämndernas sammanträdesplan i september varje år. 
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om att ombilda tekniska utskottet till 
teknisk nämnd från och med 2019 föreslås tekniska utskottet att fastställa 
tekniska nämndens sammanträdes datum preliminärt för fastställande på 
nämndens första sammanträde. 
 
Tekniskt nämnden föreslås ha följande ordinarie sammanträdesdagar under 
2019 med start klockan 13:00: 
 

Jan. Mars April Maj Juni Sept. Okt. Dec. 
Ti 22 Ti 5 Ti 9 Ti 14 Ti 11 Ti 17 Ti 22 Ti 3 
Heldag 
med 
verksam-
hetsinfor
mation 

Bok-
slut 

 Delår 
Budget-
äskande

 Delår 
Invester
ingar 

Pro-
gram-
budget 
 

 

 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2018-09-18 §98 Sammanträdesplan 2019 för 
tekniska nämnden, dnr TU 2018/080. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ordförande föreslår att sammanträdet i maj blir en heldag, med en 
studieresa inom kommunen under förmiddagen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget med tillägg om 
heldag i maj, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kanslienheten 
Teknisk chef 
Diarium 
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Attestanter inom teknisk verksamhet för 2019 
 
Tekniska nämndens beslut 
Godkänna tekniska chefens förslag till attestanter från och med 2019-01-01 
för den tekniska verksamhetens ID-nummer enligt föreslagen lista för drift 
och investering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds ekonomisystem är uppbyggt av ett antal ID-nummer för varje 
verksamhet. Fakturor hanteras dels av en granskare och dels en 
beslutsattestant. Attestanterna ansvarar för olika ID:n i ekonomisystemet. 
Listan aktualiseras med nya ID:n och namn utifrån pågående verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag på attestlistor från ekonomisystemet för den tekniska verksamhetens 
ID-nummer inom drift- och investeringar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår att tekniska nämnden bifaller förslaget till attestanter 
från och med 2019-01-01, och finner det bifallet. 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
Teknisk chef 
Fastighetschef 
Gatu- och parkchef 
VA- chef 
Handläggare 
Diarium 
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Delegationsordning för teknisk nämnd 
 
Tekniska nämndens beslut 
Fastställa föreslagna delegationsordning inom tekniska nämndens 
ansvarsområde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd 
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss 
grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta 
beslut i nämndens ställe. 
 
Utifrån att en ny politisk organisation fastställdes av kommunfullmäktige 
den 2018-06-25 § 106 har en ny delegationsordning tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 106 om ny politisk organisation, 
dnr KS 2018/138. 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 § 164 Reglemente för teknisk 
nämnd. 
Förslag till delegationsordning tekniska nämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att fastställa 
delegationsordningen, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Delegater 
Diarium 
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Fastställa fastighetsenhetens åtgärder i reviderat 
Miljöprogram 
 
Tekniska nämndens beslut 
Fastställa fastighetsenhetens åtgärder i det reviderade miljöprogrammet del 3 
handlingsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöprogrammet Del 3 Handlingsplan har under hösten 2018 beslutat vilka 
åtgärder som i respektive förvaltning avser utföra för att nå våra beslutade miljömål 
i Miljöprogrammet Del 2 Mål och strategier. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-
03 över de åtgärder som ingår i Kommunstyrelsens ansvarsområde, bland annat 
åtgärder som rör fastighetsenheten. Eftersom fastighetsenheten från och med 2019-
01-01 tillhör tekniska nämnden behöver tekniska nämnden också besluta om att 
under perioden 2019-2021 utföra fastighetsenhetens åtgärder. 
 
Åtgärder som tillhör fastighetsenheten: 
 

1. Utbyte av belysning vid renovering och ombyggnation. 
2. Utbyte av gamla ineffektiva ventilationsaggregat, pumpar, värmesystem 

m.m. 
3. Ställa kemikaliekrav vid ny- och ombyggnation. Ta fram egna energi- och 

miljökrav för materialval, energi och inomhusmiljö eller alternativt 
införskaffa system för det. 

4. Utbyte till fossilbränslefria värmekällor. 
5. Inventera och åtgärda PCB i byggnader. 
6. Minimera elanvändningen vid uppvärmning. 
7. Reglera temperaturen i bassängerna i Vaggeryds simhall var för sig. 
8. Producera förnyelsebar energi i form av solenergi. 
9. Utbyggnadsstrategi av laddinfrastrukturen för elbilar. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 §215 revidering av miljöprogrammet, del 3 
handlingsplan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att fastställa åtgärderna, 
och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Fastighetschef 
Miljöstrateg 
Diarium 
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Internkontroll 2018 för den tekniska verksamheten 
 
Tekniska nämndens beslut 
Godkänna redovisningen av tekniska kontorets internkontroll för 2018. 
 
Uppdra till ansvarig chef att genomföra föreslagna åtgärder. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden för 
internkontroll under 2018. Dels rutiner för att hantera vattenläckor och dels 
rutiner för arbete med fjärrvärmeledningar. 
Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån 
ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att: 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs. 
• Riskminimering, säkra system och rutiner. 
• Styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut. 
• Säkra en rättvisande redovisning. 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
 
Förslag på åtgärder kring rutiner för att hantera vattenläckor 
För att trygga kompetensen i organisationen finns ett behov av att kontinuerligt 
uppdatera och förbättra den skriftliga dokumentation som finns, till exempel 
AMP:n för vattenläckor. I kommunens egenkontroll (HACCP) finns en checklista 
för vattenläckor som också skulle behöva uppdateras. 
 
Genom en rutin- eller processbeskrivning av arbetet skulle också bättre rutiner för 
att hålla dokumentationen uppdaterad kunna tas med, liksom en rutin vid 
kontaminering. Processkartläggningar innebär att olika förbättringsområden kan 
identifieras och utvecklas. Utifrån det samtal som fördes med den ”verkställande” 
personalen upplevde jag också att det finns ett behov av bättre förankring av 
arbetsmiljöplanerna, som inte nämndes alls vid tillfället. 
 
Vattenläckor innebär nästan alltid vattenavstängning för ett antal kunder, vilket de 
allra flesta har förståelse för. Det finns dock ett behov och önskemål om tydlig 
och relevant information vid dessa tillfällen. Likväl som det finns en AMP för 
tillfällen då vattenläckor uppstår vore det bra att ha en rutin eller checklista med 
mallar för hur kommunikationen till kund ska genomföras. Att ta fram ett antal 
mallar skulle förbättra och snabba på kommunikationen så att man kan lägga 
energin på att laga vattenläckan och inte på att besvara frågor. Detta även med 
tanke på att utbildade kommunikatörer inte alltid finns tillgängliga. 
 
På sikt skulle ett förbättrat driftstörningssystem underlätta framtida 
reinvesteringar och minska antalet vattenläckor. Särskilt med tanke på ett 
omfattande regelverk inom området, dess betydelse som livsmedel och för att 
hushålla med en kommunal naturresurs. 
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Förslag på åtgärder kring rutiner för arbete med fjärrvärmeledningar 
Som uppdragsgivare har Vaggeryds Energi huvudansvaret för fjärrvärmearbetet. 
En ökad dokumentation skulle dock förbättra även för tekniska kontorets 
medarbetare. Dokumentationen skulle med fördel kunna arbetas fram tillsammans 
med Vaggeryds Energi. Det kan också vara så att det finns dokumentation hos 
Vaggeryds Energi som inte förmedlats till tekniska kontoret. 
 
Främst med tanke på arbetsmiljöfrågor och hanteringen av miljöfarliga material 
och kemikalier finns det anledning att upprätta skriftliga rutiner och checklistor 
över hur arbetet med fjärrvärmeledningar ska ske, för att säkerställa att arbetet 
utförs enligt gällande lagstiftning. En generell AMP för fjärrvärmearbete skulle i 
alla fall kunna täcka behovet inom arbetsmiljöområdet. Det är då av vikt att 
AMP:n förankras hos personalen så att den inte bara blir en ”hyllvärmare” på 
intranätet. 
 
Med tanke på de miljöfarliga kemikalier som hanteras finns det ett behov av 
någon form av egenkontrollplan. Det ansvaret måste dock läggas på Vaggeryds 
Energi, men skulle kunna efterfrågas av tekniska kontoret för att säkra 
arbetsmiljön för den egna personalen. 
 
Även med tanke på att Vaggeryds kommun utför arbetet på uppdrag av 
Vaggeryds Energi gör att det finns ett behov av skriftliga avtal och 
överenskommelser med Vaggeryds Energi för att säkerställa att arbetena utförs i 
enlighet med överenskommelserna. Ansvarsfrågor kring till exempel arbetsmiljö 
bör tydliggöras. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 § 21, om internkontroll 2015. 
Rapport internkontroll 2018 – Rutiner för att hantera vattenläckor 
från 2018-11-22. 
Rapport internkontroll 2018 – Rutiner för arbete med fjärrvärmeledningar från 
2018-11-28. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna redovisningen och uppdra till 
ansvarig chef att genomföra föreslagna åtgärder, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
VA-chef 
Diarium 
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Trafikangöring av nytt bostadsområde Östra strand 
mot väg 846 
 
Tekniska nämndens beslut 
Angöra de två planerade lokalgatorna via en gemensam trevägskorsnings till 
väg 846, ca 235 meter sydost om vägkorsning mellan väg 846 och väg 645. 
 
Uppdra till tekniska kontoret att utreda en cirkulationsplats vid 
Badplatsvägen och Hammarvägen i Vaggeryd i samband med utbyggnaden 
av Östra strand. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun planerar för ett nytt bostadsområde på Östra Strand i 
Vaggeryd. Trafiken till området ska angöras till väg 846. Tekniska kontoret 
har låtit en konsult utföra en korsningsutredning för att optimera 
trafiksäkerheten. Tekniska nämnden är väghållare på aktuell sträcka och 
därmed ansvarar för trafiksäkerheten. 
 
Beslutsunderlag 
PM korsningsutredning – Östra Strand, Vaggeryd från 2018-12-17. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ordförande föreslår att förslaget bifalls med tilläggsuppdraget att utreda en 
cirkulationsplats vid Badplatsvägen och Hammarvägen i Vaggeryd i 
samband med utbyggnaden av Östra strand. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om angöring med 
tillägget om att utreda cirkulationsplats, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till  
Kanslienheten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Tekniska nämnden 2019-01-22 § 010 TU 2018/054 10(17)

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Skrivelse – Höga bränna 
 
Tekniska nämndens beslut 
Avvakta eventuella åtgärder i Höga bränna i Vaggeryd för att samordna dem 
med kommunledningskontoret och deras behandling av inkommen motion 
om naturreservat i området. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En remiss inkom till tekniska kontoret 2018-04-27 från kommunstyrelsens 
tjänstemannaberedning angående en skrivelse från Vaggeryds SOK om att 
ta bort stängslet som inhägnar Höga bränna vid Friluftsgården i Vaggeryd.  
 
Stängslet vid Höga Bränna sattes upp 2008 för att ”älgsäkra” den ekskog 
som planterats där efter stormarna Gudrun och Pers härjningar i området. 
Tre öppningar i stängslet gör området tillgängligt för friluftsliv. En del av 
trädbeståndet är nu ”älgsäkrat”, men inte hela området. Hela området 
beräknas vara ”älgsäkrat” någon gång efter 2020. Att stängsla om delar av 
området anses vara en onödig kostnad då området är tillgängligt. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2018-06-12 §71 att föreslå VSOK att tekniska 
utskottet gallrar vid Höga Bränna, om klubben kunde hjälpa till med att ta 
hand om riset då det inte finns ekonomi för det inom tekniska utskottets 
budgetram. 
 
Kommunledningskontorets tjänstemannaberedning skickade tillbaka ärendet 
till tekniska utskottet för att undersöka om VSOK har möjlighet att ta hand 
om det som blir kvar efter röjningen samt att förtydliga ärendet med en 
beslutssats. 
 
Den 15 oktober inkom en skrivelse från VSOK, via kommunlednings-
kontoret, med önskan om att staketet tas bort och att samtal förs. 
 
Den 15 oktober träffas måndagsgruppen från VSOK och gatu- och parkchef 
Hans Göransson vid friluftsgården för att diskutera frågan. VSOK framförde 
då att de inte vill ta hand om eventuellt ris som uppkommer vid en gallring. 
VSOK framförde också ett antal krav på eventuella avverkningar och 
gallringar i området kring Friluftsgården. 
 
Den 30 oktober tog Hans Göransson upp frågan på möte med Natur- och 
miljörådet i Vaggeryds kommun. Enligt skogsbruksplanen behöver det 
göras åtgärder i området kring Friluftsgården. Dessa utgår från det 
avkastningskrav som kommunen har. En önskan om röjning och åtgärder 
ska därför finansieras med uttag från skogen och finansiering av extra 
åtgärder är inte aktuellt. 
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Syftet med att ta upp frågan om avverkning på Natur- och miljörådet var att 
få fram olika synpunkter från olika organisationer. Inga synpunkter på att 
använda den gröna skogsbruksplanen lämnades. 
 
Tekniska kontoret har därför för avsikt att skriva ihop en beskrivning av 
arbetet och ge information till allmänhet när arbetet startar. Ta bort grenar 
från stigar, naturhänsyn, ingår i arbetsprocessen för skogscertifieringen. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2018-11-20 §129 att följa skogsbruksplanen 
med avverkning och gallring för hela området kring Friluftsgården i 
Vaggeryd, med beaktande av VSOK:s önskemål. Avverkningen och 
gallringen innebär mindre intäkter om hänsyn ska tas enligt VSOK:s 
önskemål. Ärendet ska återrapportera till tekniska nämnden i januari. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss från den 2018-04-27 med skrivelsen från 
Vaggeryds SOK, dnr KS 2018/130. 
Tekniska utskottets beslut 2018-06-12 §71 med svar på skrivelse om 
stängsel vid Höga Bränna, dnr TU 2018/054. 
Återremiss från kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 2018-06-25 till 
tekniska utskottet. 
Skrivelse från Vaggeryds SOK från 2018-10-12. 
Minnesanteckningar från Vaggeryds SOKs Måndagsgruppens möte med 
Hans Göransson, 2018-10-15. 
Minnesanteckningar från Natur- och miljörådet, 2018-10-30. 
Meddelande från Lisbeth Karlsson, VSOK och Natur- och miljörådet, 2018-
11-11. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska nämnden avvaktar eventuella åtgärder för 
att samordna dem med kommunledningskontoret och deras behandling av 
inkommen motion om naturreservat i området. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om att avvakta 
åtgärder vid Höga bränna i Vaggeryd, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Miljöundersökning och kontrollprogram för deponi 
Gärahov 2:1 
 
Tekniska nämndens beslut 
Finansiera (utifrån vedertagen praxis med avsatta medel, ID 2281) fortsatta 
utredningar enligt gällande kontrollplan och förelägganden för Gärahovs 
deponi. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande kontrollplan för deponi Gärahov ska årliga miljörapporter 
skickas till Länsstyrelsen. Medel saknas för att utföra de utredningar som 
krävs för dessa årliga miljörapporter. Länsstyrelsen har även (p.g.a. 
missvisande resultat från tidigare utredningar) framfört att Vaggeryds 
kommun ska genomföra en fortsatt utredning avseende tätskiktets täthet.  
 
En preliminär bedömning är att utförda sluttäckningsarbeten förefaller ha 
genomförts enligt godkänd avslutningsplan och att materialens täthet (slam 
och mesa) tidigare har verifierats. Det är dock inte klarlagt exakt hur 
arbetena har utförts och hur massorna har packats. Dokumentation och 
journaler saknas. Vilka massor och vilka volymer som har åtgått har tidigare 
redovisats i miljörapporter. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om fortsatta 
utredningar, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
VA-chef 
Diarium 
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Slutredovisning VA – utökat verksamhetsområde 
Bondstorp – ID 9370 
 
Tekniska nämndens beslut 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA utökat 
verksamhetsområde Bondstorp med ID-nummer 9370. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen gav kommunen föreläggande om inrättande av kommunalt VA-
verksamhetsområde med färdigställande till den 31 december 2015. Funktionalitet 
för avloppsförsörjning inträdde inom utsatt tidsgräns. Markintrångsersättningar 
utifrån genomförda förrättningar har dragit ut på tiden vilket föranlett en 
fördröjning av slutredovisningen av projektet. 
 
Tekniska kontoret har utifrån föreläggandet byggt om ett vattenverk, en 
pumpstation och VA-utbyggnad till 24 fastigheter. 

 

 
 

 

 
Anläggningsavgifterna för utbyggnaden i Bondstorp uppgår till 1 178tkr exkl. 
moms. Dessa intäkter ingår inte i projektredovisningens ekonomiska utfall. 
 
Resultatet -61 tkr innebär ett budgetöverskridande på drygt 1%. Projektet har varit 
mer betungande inom markersättning och installation än vad som förutsattes i 
planeringen. 
 
Beslutsunderlag 
Föreläggande från Länsstyrelsen om att anordna allmän vatten- och 
avloppsanläggning i Bondstorp, Länsstyrelsens beteckning 563-727-2011. 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 114 om utökat VA-verksamhetsområde 
för Bondstorp, dnr KS 2013/185. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget till Kommunfullmäktige 
om att godkänna redovisningen, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
VA-chef 
Diarium 

 Utfall

Kommunal budget 8 300 tkr

Totalkostnad 8 361 tkr

Resultat -61 tkr



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 
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Spåravgift för kommunal järnväg 
 
Tekniska nämndens beslut 
Avisera införande av spårnätsavgift på det kommunala järnvägsnätet från 
och med år 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har sparkrav att hantera under innevarande år och 
förväntas hantera verksamheterna kostnadseffektivt. 2010 mottog tekniska 
utskottet en ny verksamhet järnvägsförvaltning ofinansierad. 
 
Den kommunala järnvägen byggdes med gammalt uttjänt material från 
Trafikverket. Underhållskostnaderna har ökat över tid från det att 
anläggningen byggdes. Kraven för att behålla tillstånd för att trafikera de 
kommunala spåren har ökat utifrån säkerhetsaspekterna. Tillsynsmyndighet 
är Transportstyrelsen.  
 
Del av järnvägsspåren ingår i arrendeavtal med PGF som ersätter 
kommunen för kostnader på järnvägen inom utarrenderat område. Övrig del 
”den allmänna” mellan Trafikverkets mötesstation och uppställningsspår på 
terminalen samt Powers lagerbyggnad finansieras av kommunens 
skattemedel. Två parallella spår utmed terminalen utgör allmänna 
uppställningsspår och används för lokrundgång vid rangering av tågsätt 
dessa ligger utanför det utarrenderade området.  
 
Det kommunala järnvägsnätet trafikeras idag utan avgifter. Enligt 
järnvägslagen har infrastrukturförvaltaren rätt att ta ut spåravgift utifrån 
underhålls- och reinvesteringskostnader. Detta ska delges nyttjare och 
myndighet i god tid och vara inskrivet i järnvägsnätbeskrivningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om att avisera 
spårnätsavgifter, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Handläggare 
Diarium 
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Förnyad upphandling av driftentreprenad för 
kommunala fastigheter 
 
Tekniska nämndens beslut 
Uppdra åt fastighetschefen att redovisa erfarenheter av nuvarande 
driftentreprenad för kommunala fastigheter utifrån förutsättningar för 
ställningstagande av kommande ambitionsnivå av drift och underhåll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Driftentreprenaden av de kommunala fastigheterna står inför förnyad 
upphandling. Innan ny upphandling genomförs finns ett behov några 
ställningstaganden för kommande ambitionsnivå av drift och underhåll samt 
en kostnadsbedömning. Genom att analysera erfarenheter från nuvarande 
pågående entreprenad kan dessa frågeställningar värderas. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-17 § 246, dnr KS 
2018/213. 
Revisionsrapport – Granskning av lokalförsörjning i Vaggeryds kommun 
från augusti 2018. 
Svar till granskning av lokalförsörjning i Vaggeryds kommun daterad 2018-
11-27, dnr KS 2018/213. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om uppdrag till 
fastighetschefen, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Fastighetschef 
Diariums 
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Förvaltningsinformation 
 

Tekniska nämndens beslut 
Godkänna informationen från förvaltningssekreterare och teknisk chef. 
 
Sammanfattning av ärendet  

 Inkomna synpunkter 2018 
 Överföringsledning VA Hagafors – Svenarum - Hok  
 Parkeringsvakt 
 Exploatering norr om Bondstorpsvägen 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska nämnden om de kan godkänna informationen, och 
finner den godkänd. 
  
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
Diarium 
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Tekniska nämnden 2019-01-22 § 016 TN 2019/002 17(17)

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Delgivningar 
 
Tekniska nämndens beslut 
Godkänna delgivningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska nämnden: 

 
A. Ansökan till miljödomstolen från 2018-11-09, dnr KS 2013/171.  
B. Boverkets beslut om bidrag för grönare städer 2018-12-06, Boverkets dnr 

5685/2018. 
C. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §159 om programbudget för år 2019 

med plan 2020-2021, dnr KS 2018/012. 
D. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §160 om taxor 2019, dnr KS 

2018/258. 
E. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §162 om kommunstyrelsens 

reglemente, dnr KS 2018/254. 
F. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §164 om reglemente för teknisk 

nämnd, dnr KS 2018/264. 
G. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §165 om central ekonomifunktion, dnr 

KS 2018/248. 
H. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §171 om VA-verksamhetsområde norr 

om travbanan, dnr KS 2018/259. 
I. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §182 val av ledamöter och ersättare i 

tekniska nämnden 2019-2022, dnr KS 2018/006. 
J. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §214 ordning för inkallande av 

ersättare i nämnder och styrelsen, dnr KS 2018/006. 
K. Miljö- och byggförvaltningens beslut om åtgärdsplan för Skillingaryds f.d. 

norra deponi 2018-12-06, dnr MIL 2015.282. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska nämnden om de kan godkänna delgivningen, och 
finner den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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